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Schoolschaatsen
In de Elfstedenhal in Leeuwarden verzorgen de schaatstrainers het schoolschaatsen voor
meer dan 6.000 schoolkinderen in Friesland. Tijdens deze lessen kunnen de kinderen
volop genieten van de mooiste sport van het noorden. Spelenderwijs leren ze schaatsen
om zo op een plezierige manier in aanraking te komen met sporten. De kinderen van
groep 6-7-8 zijn in November met veel plezier gestart met deze lessen. Op woensdag 18
december zal de laatste schaatsles plaats vinden.
Sinterklaas Mearke Winsum
Op donderdag 28 november zijn we naar het jaarlijkse Mearke geweest in Winsum. Twee
moeders, een beppe en meester reden met de kinderen van groep 6,7 en 8 naar de
Helling in Winsum en dit jaar werd er Matilde opgevoerd, een musical geïnspireerd op
het boek van Roald Dahl.
Het was ontzettend leuk en mooi gespeeld. De kinderen waren enthousiast en helemaal
enthousiast toen ze ook nog een boek en een zakje pepernoten meekregen naar huis.
Een leuk, zinvol jaarlijks initiatief waar we erg van genoten hebben!
Jeugd EHBO opleiding
Op vrijdag 17 januari starten de kinderen van groep 7-8 met de jeugd EHBO lessen.
Iedere vrijdag komt er een ervaren instructeur die de lessen zal verzorgen. Op vrijdag 17
april zal het examen plaats vinden. Wij hopen op leuke en leerzame lessen die bekroont
zullen worden met een Jeugd EHBO diploma.
Himmeljûn
Op donderdag 14 november heeft er weer een himmeljûn in het kleuterlokaal plaats
gevonden. Het lokaal is weer heerlijk fris. Namens de kleuters willen we alle aanwezige
ouders bedanken!
Kerstviering
Op donderdag 19 december zal onze kerstviering plaatsvinden. We starten deze viering
om 17.00u gezamenlijk op het schoolplein. Om 17.30u zal Stefan Kurpershoek een
kerstverhaal vertellen en aansluitend komt het kerstkoor om prachtig kerstliederen te
zingen. Ook de kinderen zullen een lied meezingen en begeleiden met instrumenten. Om
18.30u zullen we gezamenlijk de kerstviering afsluiten. Overdag zullen wij de reguliere
schooltijden hanteren.
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Op vrijdag 20 december zal er geen vrijdagssamenwerking plaats vinden. Alle kinderen
komen deze ochtend naar de eigen school. Om 12u zal voor iedereen de kerstvakantie
beginnen.
Herstel juf Hanny
Begin November is juf Hanny weer naar het ziekhuis geweest voor controle en het gaat
de goede kant op. Voor de kerstvakantie komt juf Hanny nog een keer langs op school en
na de kerstvakantie zal het reïntegratieprocess van start gaan. Meester Sibbele blijft
voorlopig de groep nog even draaien zodat juf Hanny rustig kan beginnen met
reïntegreren.
Vakanties en studiedagen schooljaar 2019-2020:
Vakanties:
Herfstvakantie: ma 21 oktober t/m vr 25 oktober
Kerstvakantie: ma 23 december t/m ma 6 januari
Voorjaarsvakantie: ma 17 feb t/m vr 21 februari
Pasen: vr 10 april t/m di 14 april
Koningsdag: ma 27 april
Meivakantie: ma 27 april t/m vr 1 mei
Bevrijdingsdag: di 5 mei
Hemelvaart: do 21 mei en vrijdag 22 mei
Pinksteren: ma 1 juni en di 2 juni (studiedag)
Zomervakantie: ma 6 juli t/m vr 14 augustus
Studiedagen:
Maandag 6 januari
Woensdag 5 februari
Dinsdag 14 april (na Pasen)
Dinsdag 2 juni (na Pinksteren)
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Onderwerpen Sociaal emotioneel
Iedere week behandelen we in onze klassen een thema wat de sociaal emotionele kant
van de leerlingen stimuleert en activeert. Hieronder staan de thema’s waar wij de
komende tijd aandacht aan zullen besteden. U kunt als ouder natuurlijk met uw kind in
gesprek gaan over een onderwerp wat wij hebben behandeld of wat u juist aanspreekt.
Zo komt u als ouder te weten wat we in de klas hebben besproken en wat uw kind vooral
aanspreekt bij dit thema:
week 47:

(sociaal-emotionele kennis)
(kinder-)RECHTEN
20 november: Internationale dag voor de Rechten van het KIND
week 48:

(sociale vaardigheden) (communicatieve vaardigheden)
VRAGEN WAT iemand BEDOELT

week 49:

(sociaal-emotionele kennis)
DURVEN

week 50:

(waarden en normen)
DANKBAARHEID….. dankbaar zijn

week 51:

(sociaal-emotionele kennis)
VREUGDE

week 2:

week

3:

Nieuw jaar 2020
(sociale vaardigheden….sociale vaardigheden)
WENSEN …………….. IEMAND IETS TOEWENSEN
(sociale vaardigheden)
SAMENWERKEN: geven en nemen….compromis sluiten
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kalender
Woensdag 3 december
Donderdag 5 december
Woensdag 10 december
Donderdag 19 december
Vrijdag 20 december

Maandag 23 dec t/m vrijdag 3 jan
Maandag 6 januari
Woensdag 15 januari
Vrijdag 17 januari

Schoolschaatsen gr 6-7-8
Sinterklaasviering
Schoolschaatsen gr 6-7-8
Kerstviering
Geen vrijdagssamenwerking. Alle
leerlingen op eigen school. Vanaf 12.00u
vakantie voor alle leerlingen
Kerstvakantie
Studie dag team, alle leerlingen vrij
Ontruimings oefening
Eerste EHBO les groep 7-8
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